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بشـــكيك ـ رويترز ـ أ.ف.پ: رفض رئيس قرغيزستان كرمان بك 
باقييف بنبرة حتد امس دعوات املعارضة له لالستقالة وقال انه لن 
يستقيل وإن أي محاولة لقتله »ستغرق قرغيزستان في حمام دم«.

ورفض باقييف االعتراف باحلكومة التي نصبت نفســـها بعد ان 
أتت الى الســـلطة من خالل انتفاضة أجبرته على الفرار الى موطنه 
في جنوب قرغيزستان حيث حتدث الى رويترز شريطة االبقاء على 

مكانه سرا.

وحذر الرئيس الذي فر مـــن العاصمة بعد اإلطاحة بحكومته في 
السابع والثامن من ابريل من أن أي محاولة لقتله ستكون لها عواقب 
دموية على قرغيزستان التي يسكنها 5.3 ماليني نسمة والتي تستضيف 

قواعد جوية أميركية وروسية.
في املقابل هدد نائب رئيس احلكومة املؤقتة في قرغيزستان عمر 
بيك تقيباييف بأن احلكومة املؤقتة ميكن ان تســـتخدم »القوة« ضد 

الرئيس املخلوع اذا ما سعى الى زعزعة الوضع في البالد.

قرغيزستان: باقييف يرفض االستقالة والمعارضة تهدده باستخدام القوة

بنيامني نتنياهو مستمعا ألحد مستشاريه خالل جلسة حكومية أمس            )رويترز(

خطوة تتجاهل السلطة وكل االتفاقات الموّقعة بينهما وإدانة فلسطينية واسعة 

إسرائيل تبدأ غدًا أكبر »تهجير قسري« لعشرات اآلالف من فلسطينيي الضفة 
عواصم ـ يو.بي.آي- أ.ش.أ: بعد استباحتها 
القدس احملتلة وتصعيد سياســــات التهويد في 
العاصمة املقدسة، تقترب اسرائيل من تنفيذ أكبر 
عملية تهجير قسري منذ النكسة مع دخول أمر 
عسكري إسرائيلي بطرد عشرات آالف الفلسطينيني 
من الضفة الغربية حيز التنفيذ غدا، بادعاء أنهم 
»متسللون« قدموا إلى الضفة من قطاع غزة أو 

خارج البالد.
وكشــــفت صحيفة هآرتس أمس عن أن األمر 
العسكري وقعه قائد قوات اجليش اإلسرائيلي 
في الغربية اللواء غاد شــــمني في 13 أكتوبر من 
عــــام 2009 على أن يدخل حيــــز التنفيذ بعد 6 

اشهر أي غدا.
ويتيح األمر العسكري للسلطات اإلسرائيلية 
طرد ومحاكمة عشرات آالف الفلسطينيني بـ »تهم« 
تصل أحكامها الى 7 ســــنوات سجن فعلي وفور 
بدء سريان مفعول األمر العسكري غدا سيتحول 
عشرات آالف الفلسطينيني في الضفة بشكل آلي 
إلى مخالفني لألمر العسكري ومرشحني للمحاكمة 

وعقوبة الطرد والسجن.
وذكرت هآرتس أنه باالســــتناد إلى أنشــــطة 
وقرارات سلطات األمن اإلسرائيلية خالل السنوات 
العشر األخيرة فإنه باإلمكان االستنتاج أن املجموعة 
األولى من الفلسطينيني الذين سيوجه ضدهم األمر 
العسكري هم أولئك الذين مكان إقامتهم املسجل 
في بطاقات هوياتهم هــــو قطاع غزة أي مواليد 

غزة أو أوالدهم الذين ولدوا في الضفة.
كذلك ســــيكون ضمن املجموعة األولى التي 
يستهدفها األمر العسكري الفلسطينيون الذين 
ولدوا فــــي الضفة أو خارج البالد ولســــبب ما 

فقدوا مكانتهم في املواطنة أو هم أزواج أجانب 
لفلسطينيني.

التعريف العسكري 

ويعرف األمر العسكري »متسلل« كل من دخل 
إلى الضفة »بصورة غير قانونية« أو »من يتواجد 
فــــي املنطقة وال يحمل تصريحــــا بذلك« وبذلك 
يوسع األمر العسكري بشكل كبير التعريف الذي 
اتبعته السلطات اإلسرائيلية في األمر العسكري 
الذي أصدرته في العام 1969 والذي كان يسري 
على من قدموا إلى الضفة من دول كانت تعتبرها 
إســــرائيل »عدوة« وقتئذ وهــــي األردن ومصر 

وسورية ولبنان.
وقالــــت الصحيفــــة إنه على عكــــس قوانني 
الكنيســــت، فإن عملية وضع األوامر العسكرية 
متت في الغرف املغلقة في معســــكرات اجليش 
اإلسرائيلي وحتى لدى نشرها يتم إخفاء تفاصيل 

كثيرة منها ومن دون لفت األنظار إليها.
وكان »مركــــز الدفاع عن الفــــرد« وهو مركز 
إسرائيلي حلقوق اإلنسان أول املنظمات احلقوقية 
الذي التفت لهذا األمر العسكري قبل أسبوعني.

وبعثت مديرة املركز داليا كيرشتاين برسالة إلى 
قائد اجلبهة الوسطى في اجليش اإلسرائيلي أفي 
مزراحي طالبت فيها بوقف تنفيذ األمر العسكري 
»بســــبب التغييرات الدراماتيكية التي يحدثها 
فيمــــا يتعلق بحقوق اإلنســــان حيال عدد هائل 

من األفراد«.
وجاء في األمر العسكري أن »الشخص املتسلل 
هو املتواجد في املنطقة من دون شهادة أو تصريح 
يدالن على تواجده في املنطقة بصورة قانونية 

ومن دون مبرر معقول. و»شــــهادة أو تصريح 
قانوني« )هما( شهادة أو تصريح أصدرهما قائد 
قوات اجليش اإلسرائيلي في منطقة يهودا والسامر 

)أي الضفة( أو من ينوب عنه«.
وأكــــدت الصحيفة على أن األمر العســــكري 
»يتجاهل وجود السلطة الفلسطينية واالتفاقيات 

معها« التي وقعتها إسرائيل.
ووفقا لألمر العسكري فإنه في حال اكتشف 
قائد عسكري إســــرائيلي أن »املتسلل دخل إلى 
املنطقة في الفترة األخيرة« فإن إجراءات طرده 
ستكون سريعة للغاية خالل أقل من 3 أيام بشرط 
أن »يتم طرد املتسلل إلى الدولة أو املنطقة التي 

تسلل منها«.
من جهته عقب ناطق عسكري إسرائيلي على 
تقرير هآرتس بالقول ان »التعديالت على األمر 
)العسكري( بشأن منع التسلل والتي وقعها قائد 
اجلبهة الوسطى مت نشــــرها في رزمة املناشير 
واألوامر والتعيينات ملنطقة يهودا والســــامرة 
بالعبرية والعربية وسيتم نشرها في مكاتب اإلدارة 
املدنية في منطقة يهودا والسامرة وغرف احملامني 
في احملاكم العسكرية في يهودا والسامرة«. وهي 
التسمية التي تطلقها سلطات االحتالل على الضفة 
الغربية.  واضاف الناطق أن »اجليش اإلسرائيلي 
جاهز لتطبيق األمر العسكري الذي ال يتوقع أن 
يسري على إســــرائيليني وإمنا على املتواجدين 

غير القانونيني في يهودا والسامرة«.

إدانة فلسطينية 

في املقابل، أدان الفلســــطينيون بشدة األمر 
العسكري اإلسرائيلي وحذروا من خطورة القرار 

واصفني إياه بأنه »شكل جديد للترانسفير والتهجير 
وميهد لعملية تطهير عرقي جديدة«.

فمن جانبها، اعتبرت اجلبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني األمر العسكري اجلديد لسلطات االحتالل 
باعتبار أبناء الشعب الفلسطيني املقيمني في الضفة 
الغربية مبــــا فيها القدس احملتلة من قطاع غزة 
أو غيرها »مقيمني غير شرعيني« أو »متسللني«، 
شكل جديد للترانسفير والتهجير وتفريغ األرض 

من سكانها األصليني.
وقالت اجلبهة في بيان صحافي أمس إن هذا 
القرار، هو قرار احتاللي جائر وباطل وغير قانوني 

وغير شرعي.
وأكدت أن جميع األراضي الفلســــطينية في 
الضفة والقطاع والقدس وحدة جغرافية وسياسية 
واحــــدة وفق القانون الدولي جرى احتاللها عام 
1967 وتنطبق عليهــــا اتفاقيات الهاي وجنيڤ 
والقانون الدولي واإلنســــاني وال يجوز لسلطة 
االحتالل املس بوضعها أو تغيير طابعها اجلغرافي 
والدميغرافي أو املس بسكانها وحقوقهم في التنقل 

والسكن.
وقالت اجلبهة الشعبية إن ما تقوم به حكومة 
االحتالل هو مثال على ما يسمى بالتسهيالت التي 
وعدت بها اإلدارة األميركية وحكومات االحتالل 

املتعاقبة.
بدوره، أكد النائب مصطفى البرغوثي األمني 
العام حلركة املبادرة الوطنية الفلسطينية أن األمر 
العسكري اإلسرائيلي ينطوي على خطورة كبيرة 
ألنه يكرس نظام التمييز العنصري وميهد لعملية 
تطهير عرقي جديدة ضد آالف الفلسطينيني في 

الضفة الغربية والقدس احملتلة.

القائمة »العراقية« تخطب ود الكتل الكردية  أوروبا تعلن الحداد اليوم 

المالكي يّدعي فقدان 750 ألف صوت 
والصدر يحمل عليه: يكذب ويصدّق الكذبة !

جثمان كاتشينسكي يعود إلى پولندا 
والصندوقان األسودان: ال عطل فنيًا 

بغداد ـ وكاالت: فيما كشفت مصادر وزارة الداخلية العراقية عن 
استمرار انتشار الوحدات اخلاصة التابعة لها في احياء بغداد حتسبا 
لتجدد الهجمات الدامية التي ارتفعت وتيرتها بعد االنتخابات، ادعى 
ائتالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي املنتهية واليته 
نوري املالكي االحد خســـارة 750 الـــف صوت في االنتخابات وقدم 

طعونا في نتائجها بسبب »تالعب في عمليات العد والفرز«.
وقال الناطق باســـم االئتالف حاجم احلسني في مؤمتر صحافي 
عرضت خالله »ادلة« تقدم بها االئتالف للمفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات »ان التالعب بعمليات العد والفرز تســـببت في خسارة 
750 الـــف صوت الئتالف دولة القانون في خمس محافظات«، وهي 

بغداد والبصرة والقادسية ونينوى واالنبار.
واضاف احلســـني »نامل ان تقوم الهيئـــة التمييزية القضائية 

بواجبها جتاه الطعون وتنظر فيها بشكل جدي«.
بدوره، قال حســـني الشهرســـتاني النائب عن االئتالف »نحترم 

قرارات القضاء ومهما تكن فهي حاسمة ومضمونة«.
وعرض عددا من االســـتمارات مشـــيرا الى انها »تضم عددا من 
اصوات احملطات االنتخابية التي تبني ان موظفا واحد وقعها، وهي 

حتمل اسماء موظفني مختلفني، وقامت املفوضية باعتمادها«.
وازاء ما وصفه احلسني باألدلة الدامغة عن وقوع عمليات تزوير 
طالب بإعادة فرز االصوات يدويا في هذه املدن وقال: »اننا النزال ننتظر 

قرار القضاء حول الطعون املقدمة بشأن نتائج االنتخابات«.
إلى ذلك انتقادات الذعة قد تعد االقوى واالكثر قسوة هاجم الزعيم 
الشيعي مقتدى الصدر رئيس احلكومة العراقية نوري املالكي بشدة 

واصفا اياه بالكذاب.
وفـــي مقابلة نادرة لم يعلن عـــن تاريخها او مكان اجرائها ظهر 
الصدر على قناة اجلزيرة التلفزيونية الفضائية في وقت متأخر من 

مساء أمس االول وقد خط الشيب حليته.

وتأتي انتقادات الصدر في وقت حرج جدا بالنسبة للمالكي الذي 
يحاول بقوة مللمة حتالف كبير يساعده للفوز بوالية ثانية لرئاسة 

احلكومة العراقية.
وفي وصفه لتاريخ العالقة للســـنوات األربع املاضية بينه وبني 
حكومة املالكي قال الصدر »تعاملت معهم خالل هذه االربع سنوات 

تعامال اخالقيا، تعاملوا معي تعامال سياسيا منحطا«.
وقـــال الصدر في معرض حديثه عـــن الطريقة التي يتعامل بها 
مـــع اتباعه املعتقلني في الســـجون العراقية انـــه »يكذب ويصدق 

الكذبة«.
من جهتها، أكدت القائمة »العراقية« بزعامة اياد عالوي والفائز 
االول بعدد املقاعد، قدرتها على معاجلة مشكلة املناطق املتنازع عليها، 

فيما طالب التحالف الكردستاني بتعهدات خطية حللها.
وقال حيدر املال عضو القائمة العراقية، لراديو سوا األميركي أمس، 
إنه يجب حل مشكلة املناطق املتنازع عليها من خالل تفاوض القيادات 

الكردية مع قائمته باعتبارها »صاحبة النفوذ في تلك املناطق«.
وأضاف: »هذه االشكالية يجب ان حتل مع الطرف صاحب النفوذ 
في هذه املناطق، ال دولة القانون وال االئتالف الوطني ميلكان نفوذا في 
هذه املناطق ومن ميلك النفوذ في هذه املناطق هي القائمة العراقية، 
ولو أرادت القيادات الكردية حل هذه االشـــكالية فعليها أن جتلس 
للتفاوض والتباحث مع العراقية كونها اجلهة صاحبة االختصاص 

حلل هذه املشكلة«.
باملقابل، أكد عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون رغبة 
االطراف الكردية في التقارب مع القوى املؤمنة بالدستور، مشترطا 
تقدمي ضمانات وتعهدات خطية للتحالف مع اجلهات التي ستشكل 

احلكومة املقبلة.
وقال إن التحالف الكردستاني سوف يكون قريبا جدا من الكتلة 

التي حتترم الدستور وحتل كل اإلشكاالت التي كانت معلقة.

وارسو ـ وكاالت: فيما خيمت 
أجواء احلزن علــــى جميع انحاء 
پولندا بعد حادث حتطم الطائرة 
الذي أسفر عن مقتل أكثر من 90 
شخصا من بينهم الرئيس الپولندي 
ليخ كاتشينسكي والعشرات من 
البارزيــــن، أظهرت  املســــؤولني 
التحليالت األولية أمس لتسجيالت 
الصندوقني األســــودين للطائرة 
املنكوبة عدم وقوع أي عطل فني 
فيها. ونقلت وكالة »نوفوستي« 
الروسية عن رئيس هيئة التحقيق 
الكســــندر  واالدعاء في روســــيا 
باستريكني في حديثه مع رئيس 
الروسي فالدميير بوتني  الوزراء 
في مدينة سمولينسك امس انه قد 
تبني من حتليل أولي لتسجيالت 
الصندوقني األسودين أن الكارثة 

اجلوية لم تقع ألسباب فنية.
وقــــال باســــتريكني إن »قائد 
الطائرة تلقى بالغا عن الظروف 
اجلوية الرديئة غير املواتية ولكنه 

قرر مع ذلك الهبوط في املطار«.
وذكرت الوكالة أنه مت التعرف 
على 24 من جثث الضحايا حتى 
اآلن، مشيرة إلى أن طائرة شحن 
تابعة لســــالح اجلــــو الپولندي 

انطلقت من سمولينســــك حاملة 
جثة كاتشينسكي إلى وارسو وكان 
في وداعه رئيس الوزراء الروسي 

فالدميير بوتني.
ونقلت عن السفير الپولندي 
لدى روسيا يجي ارتور بار قوله 
بعــــد إلقــــاء نظرة الــــوداع على 
كاتشينســــكي إن جثــــث جميع 
ضحايا الكارثة اجلوية نقلت إلى 
موسكو للتعرف عليها وأضاف 
أنه لم يتــــم التعرف على زوجة 

الرئيس ماريا بعد. الى ذلك توقفت 
احلافالت والقطارات في وارسو 
حيث خرج العديد من الركاب من 
سيارتهم لالعراب عن حزنهم، وقام 
العديد ومنهم أفراد االمن وركاب 
مترو االنفاق بتجفيف دموعهم في 
الوقت الذي انطلقت فيه أصوات 

الصفارات وأبواق السيارات.
الرئاســــة  قــــررت  بدورهــــا 
االسبانية لالحتاد األوروبي إعالن 
اليوم حدادا في جميع دول االحتاد 

على ضحايا حادث الطائرة.
 ويأتى هذا القرار عقب اجتماع 
بني وزير اخلارجية االسباني ميغيل 
انخل موراتينوس ورئيس االحتاد 
األوروبي هارمان فان رومبوي، 
الدول األعضاء  وستلتزم جميع 
باالحتاد األوروبي اليوم الصمت 
ملــــدة دقيقتني قبــــل أي اجتماع 
لالحتــــاد، باإلضافة إلى تنكيس 
األعالم فــــي جميع املؤسســــات 

األوروبية في بروكسل.

دشنت منظومة دفاع جوي متوسطة المدى وخامنئي يندد بتصريحات الرئيس األميركي »المشينة«

طهران تتهم أوباما بتهديدها »نوويًا« وتشتكيه لألمم المتحدة
عواصمـ  وكاالت: بني قمتني نوويتني االولى في واشنطن 
اليوم وأخــــرى في طهران بعد أيام، يحتدم الســــجال بني 
القيادة االيرانية وواشــــنطن التي تواصل جهودها حلشد 

الدعم لدفعة جديدة من العقوبات على ايران.
فقد أعلنت طهران أمس أنها ســــتتقدم بشــــكوى لألمم 
املتحدة ممــــا تعتبره تهديدا من الرئيــــس األميركي باراك 

أوباما مبهاجمتها بأسلحة نووية.
في حني ندد مرشــــد الثورة في ايران علي خامنئي في 
اجتماع مع مسؤولني من اجليش وقوات األمن بـ »التهديد 
النووي املشــــني« الذي وجهه الرئيس االميركي الى ايران 

وفقا للتلفزيون االيراني الرسمي.
وقال املرشــــد االعلى »هدد ضمنا االيرانيني بأســــلحة 

نووية«.
واضاف ان »هذه التهديدات غريبة جدا وال ينبغي على 
العالم جتاهلها النه في القرن احلادي والعشــــرين، يلوح 

رئيس دولة بالتهديد بشن هجوم نووي«.
وتابع خامنئي ان »تصريحات الرئيس االميركي مشينة 
وتسيء الى الواليات املتحدة وتظهر ان احلكومة االميركية 

منحرفة وال ميكن الثقة فيها«.
بدوره املتحدث باسم وزارة اخلارجية رامني مهمانبراست 
لوكالة فارس لألنباء إن ايران ستتقدم بشكوى رسمية لألمم 
املتحدة وهي خطوة يدعمهــــا خطاب وقعه 255 من جملة 

290 عضوا بالبرملان اإليراني.
ومما يعكس املخاوف من أن تشــــن الواليات املتحدة او 
اسرائيل حليفتها الوثيقة باملنطقة هجوما على مواقع ايران 
النووية قالت وزارة الدفاع االيرانية إنها بدأت تنتج منوذجا 

أوليا لنظام صاروخي متقدم مضاد للطائرات.

ونقلت وكالة الطلبة لألنباء عن وزير الدفاع احمد وحيدي 
قوله أمس نظام الدفاع اجلوي »مرصاد« قادر على تدمير 

الطائرات احلديثة على ارتفاع منخفض ومتوسط.
وأضاف »بدأ إنتاج هذا املنتج باجلملة وخالل العام احلالي 

سيتم تسليم عدد كبير منه للقوات املسلحة«.
من جانبه، انتقد رئيس البرملان اإليراني علي الريجاني 
السياســــية النووية اجلديدة التــــي أعلنتها إدارة الرئيس 
األميركي باراك أوباما، وقال إنها تنتهك معاهدة حظر االنتشار 
النووي. ونقل تلفزيون »برس تي في« االرسمي عن الريجاني 
قوله في كلمة أمام البرملان »أعلنت الواليات املتحدة أنها لن 

تستخدم األسلحة النووية فيما عدا مواقف استثنائية.
كما تعهدت بعدم اســــتخدام القنابل الذرية ضد الدول 
املوقعة على معاهدة حظر االنتشار النووي باستثناء إيران 

وكوريا الشمالية«.
وأضــــاف »إنهم وصفوا ذلك بأنه اســــتراتيجية جديدة 
لالســــلحة النووية. فقط انظروا إلى كم املسائل املتناقضة 
املتضمنة في هذه السياســــة«. وفيما جدد رئيس البرملان 
االيراني نفي نية بالده امتالك اسلحة نووية مذكرا بالفتوى 
التي اصدرها املرشد االعلى للجمهورية االسالمية اية اهلل 
علي خامنئي بان »استخدام اسلحة الدمار الشامل مبا فيها 
االســــلحة النووية حرام«، ذكر رئيــــس املنظمة االيرانية 
للطاقة الذرية علي اكبر صاحلي أنها ستبدأ قريبا في انتاج 
اعداد كبيرة من اجهزة الطرد املركزي القادرة على تخصيب 
اليورانيوم تفوق سرعتها ثالث مرات سرعة االجهزة التي 
تستخدمها حاليا. وقال ان بالده متتلك حاليا املعرفة التقنية 
الالزمة لتصنيع قضبان الوقود الضرورية الستخدامها في 
املفاعالت انووية. وصــــرح للتلفزيون احلكومي في وقت 

متأخر من أمس االول بأن »انتاج اجهزة الطرد املركزي من 
اجليل الثاني باعداد كبيرة سيبدأ خالل االشهر املقبلة«.

وذلك بعد أن كشــــف الرئيس محمود احمدي جناد يوم 
اجلمعة املاضي تصميما مجسما جلهاز طرد مركزي من اجليل 
الثالث اقوى بســــت مرات من اجهزة اجليل االول لتركيبها 

اعتبارا من ربيع العام 2011 في مفاعلها في نطنز.
كما برر صاحلي هذه اخلطوة بقوله ان »االميركيني كذلك 

يستخدمون اجهزة طرد متطورة«.
وتابع »انهــــم يقولون لنا: انتم ال تســــتطيعون انتاج 
قضبان الوقود. ولكنني اقول االن بالتأكيد ان لدينا املعرفة 

التقنية النتاج القضبان النووية«.
واكد ان ايــــران تقوم من اجل ازالة هذه العقبات، ببناء 
املفاعل الذي يعمل باملاء الثقيــــل في مدينة اراك. وقال ان 

املفاعل »سيبدأ العمل خالل ثالث الى اربع سنوات«.
 وسعيا من طهران لتأمني حماية ملنشآتها النووية من 
اي ضربة قد تفكر بها اميركا او اســــرائيل، دشــــنت أمس 
منظومة متطورة للدفاع اجلوي الصاروخي متوسط املدى 
مطلقة عليها اسم »مرصاد« وهي قادرة على تدمير الطائرات 

املتطورة على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة.
ونقلت وكالة أنباء »فارس« اإليرانية عن املكتب اإلعالمي 
لوزارة الدفاع أن وزير الدفاع اإليراني احمد وحيدي وعلى 
هامش حفل التدشــــني قال إن منظومــــة الدفاع »مرصاد« 
جاهزة ليزود بها فيلق الدفاع اجلوي الفتا إلى أنها متوسطة 
املدى وقادرة على تدمير الطائرات املتطورة على ارتفاعات 
متوســــطة. وأكد وحيدي أن »مرصــــاد« تفوق املنظومات 
الدفاعية األخرى وتتمتع بقابلية التحرك إلى األعلى ملواجهة 

احلرب االلكترونية.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
يبــــدأ اليوم في واشــــنطن 
مؤمتر القمة الدولي الذي دعت 
اليه ادارة الرئيس باراك اوباما 
ملناقشة االمن النووي في العالم. 
العاصمة االميركية  وتشــــهد 
امنية مشددة لتأمني  اجراءات 
تنقالت واقامة نحو 40 زعيما 
من زعماء دول العالم يشاركون 
في وقائع املؤمتر الذي يستمر 

ملدة يومني.
وتهدف االدارة االميركية الى 
التمهيد لعقد اتفاق دولي للحد 
من مخاطر وصول االســــلحة 
الى  النووية  والتكنولوجيــــا 
قوى ارهابيــــة او دول ترعى 
االرهاب. وتأمل الواليات املتحدة 
في ان تتوصل القمة الى فتح 
املواقع  ملف اجراءات تأمــــني 
البلدان  النووية في  واملخازن 
التي قد تتعرض الضطرابات 
داخلية ملنع ســــقوطها في ايد 

غير مسؤولة.
وكان الرئيس باراك اوباما قد 
دشن فكرة املؤمتر غير املسبوق 
قبــــل قرابة العام بقوله »انني 
اعلن عن بدء جهد دولي جديد 

لتأمني املواد النووية حول العالم 
خالل اربعة اعوام ونحن سنبدأ 
شراكة جديدة مع العالم الحتجاز 
وتأمني تلك املواد احلساسة«. 
وســــوف يناقــــش املؤمترون 
املختلفــــة  الســــيناريوهات 
حلصول املنظمــــات االرهابية 
على اســــلحة نووية مسروقة 
ولتأمني املخزونــــات النووية 
في بلدان تتعــــرض للغزو او 
الضطرابات داخلية تؤدي الى 
شلل السلطات املركزية ومن 
ثــــم عجزها عن حماية املواقع 
واملخزونات النووية فضال عن 
تكثيف اجراءات حظر االنتشار 

النووي.
كما ان من املتوقع ان يناقش 
املؤمتر حالتــــي ايران وكوريا 
الشــــمالية باعتبارهما بلدان 
الواليات املتحدة  اليهما  تنظر 
وحلفاؤها باعتبارهما مصدر 
تهديد التفاقية حظر االنتشار 
وجتســــيدا الحتمــــاالت نقل 
النووية من بلد  التكنولوجيا 

الى آخر.
وتكتنــــف اجنــــدة املؤمتر 
خالفات واضحــــة في مواقف 

الدول املشاركة. فثمة خالفات 
حــــول املوقف من ايــــران كما 
يتضح من الصعوبات احلالية 
التي تواجه تبني رؤية مشتركة 
النــــووي االيراني في  للملف 
االمــــن وثمة خالفات  مجلس 
جتاه الترسانة النووية الكورية 
الشمالية اذ تتبنى الصني موقفا 
اكثر مرونة من دول آســــيوية 
اخــــرى مثل اليابــــان من هذه 

القضية.
ويقــــول اخلبيــــر النووي 
االميركــــي رالــــف توماس ان 
هناك خالفــــات اخرى تتصل 
باحتماالت حصول االرهابيني 
على اسلحة نووية. ويوضح 
ذلك بقوله »هناك من يعتقدون 
ان تلــــك املخاوف هي مخاوف 
اميركية خالصة وانها من صنع 
اخليال. ويصل االمر الى حد ان 
حلفاء اوروبيني يسخرون من 
االفتراض بحصول االرهابيني 
على سالح نووي وشنهم لهجوم 
نووي على هدف غربي. من هنا 
فانني اعتقد ان هؤالء سيقاومون 
الدفع االميركي بوضع ضمانات 

حتول دون حدوث ذلك«.

إيران واحتماالت حصول اإلرهابيين على سالح نووي على أجندتها

القمة النووية العالمية تبدأ اليوم في واشنطن
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